Kontakta oss för mer information:
Du når våra placeringssamordnare på 020-66 20 20
eller placeringsforfragan@nytida.se
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Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna
för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi
erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd
till individ och familj samt skola på cirka
400 enheter runt om i landet. Vi ska vara
kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision
är att göra världen lite bättre, en människa
i taget. Våra medarbetare stärker individen
i att leva ett självständigt liv. Nytida ingår i
företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Välkommen till Nytidas
öppenvård och stödboenden
Vi skräddarsyr lösningar utifrån varje ungdoms
enskilda behov.

nytida.se/oppenvard

Nytidas öppenvård finns i hela Sverige. Tillsammans har vi
lång erfarenhet och stor kunskap av att arbeta med ungdomar som behöver stöd och hjälp.
Öppenvård för oss på Nytida utgår alltid från den enskilda indivi
dens behov. Målgruppen är bred och kan ha olika utmaningar. Vi ser
lösningen, inte problemet, och lösningen ser olika ut från tillfälle till
tillfälle. För det som fungerar och passar för en person behöver inte
vara rätt för en annan. Inom Nytida byter vi namn på våra verk
samheter Målet och Ungstöd till Nytida öppenvård. Med namnbytet
vill vi förtydliga vårt erbjudande och fortsätta leverera samma goda
kvalitet. Namnbytet innebär inte några skillnader i vårt arbetssätt
eller i innehållet på de tjänster som vi erbjuder.

Kunniga, erfarna och flexibla medarbetare

Våra fantastiska medarbetare vet att man behöver ha tålamod,
visa tillit och stå kvar för att kunna bygga förtroende hos de unga
människor som vi arbetar med. Flexibilitet och prestigelöshet är
därför en del av vår arbetsmetod. Vi möter den unge personen där
han eller hon befinner sig. Vi jobbar också mycket med personens
olika nätverk, både de privata och professionella, och fungerar som
spindeln i nätet.
De medarbetare som arbetar hos oss har alla lång erfarenhet,
kunskap och inte minst ett stort engagemang och en vilja att göra
skillnad för dem de möter.

Strukturerad öppenvårdsinsats

Vi tar ett helhetsansvar för den unges vardag. Vi arbetar i samar
bete med vårdnadshavare och andra i ungdomens närhet. Insatsen
anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål.
I varje uppdrag definierar vi tillsammans med ungdomen konkreta
mål, styrkor och resurser hos ungdomen och ungdomens nätverk.
Daglig struktur är central och vi skräddarsyr innehållet utifrån den
enskilde personens förutsättningar. Jourtelefon finns för den unge
och dennes nätverk dygnet runt. På Nytida har vi flera olika erbju
dande inom tjänsten strukturerad öppenvårdsinsats. Bland annat
Startskottet och Måletpaketet. På vår hemsida kan du även läsa om
vår familjebehandling och tjänsten kvalificerad kontaktperson.

Stödboende

Vi har möjlighet att kombinera vår öppenvård med olika former av
stödboenden, såväl individuella som kollektiva boenden och boenden
med personal på plats dygnet runt. Det gör att vi framgångsrikt kan
hjälpa personer som även behöver hjälp och stöd med ett boende. Vi
kan också erbjuda enbart boende.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Nytida är ett av omsorgsbranschens största och mest väletablerade
företag. Det ger flera fördelar. Vi har många verksamheter med olika
inriktningar i hela landet. Därför kan vi hjälpa till med andra lösnin
gar än öppenvård och stödboenden, om det kvarstår ett behov av
omvårdnad eller stöd. Vi erbjuder bland annat HVB-hem, skyddade
boenden och familjehem för barn och unga. Våra enskilda verksam
heter är familjära och trygga. Vi arbetar alltid snabbt och flexibelt
och utgår från den enskilda personens behov. Nytida har även insat
ser för vuxna

